Arendal 19.03.20

Informasjon til deg som har søkt Vg1 Idrett – studieforberedende
Vi har fått informasjon fra inntakskontoret at du har søkt Vg1 idrettsfag som førstevalg. Vi
gjør oppmerksom på at dette ikke er et inntaksbrev – inntaket skjer først i juli.
Dersom du kommer inn på Idrett- studieforberedende på Sam Eyde vgs. vil du måtte ta
stilling til noen ulike fagvalg. Vi ønsker informasjon om dine ønsker for å kunne planlegge
skolestarten best mulig.

Toppidrett, breddeidrett og tilleggspoeng for toppidrett
Det er mulig å oppnå tilleggspoeng for prestasjoner innenfor ulike idretter. Du kan oppnå 2
tilleggspoeng på følgende måter:
Individuelle idretter – du må være på nasjonalt nivå i din årsklasse
Lagidretter –
Håndball/fotball – du må være på kretsnivå i din årsklasse. Andre
lagidretter vurderes som individuelle idretter. Vurderingen skjer i
samarbeid med Agder idrettskrets.
Det er satt av inntil 10 plasser til søkere med tilleggspoeng.
En kortfattet søknad med dokumentasjonen fra særforbund eller idrettskrets på ditt nivå
sendes til Sam Eyde vgs. Se adresse under Merk mailen med søknad om tilleggspoeng:
«Tilleggspoeng idrettsfag vg1 20/21»
Frist for innsending er søknad med bekreftelse er 1.4.20
Du skal velge toppidrett eller breddeidrett. Informasjon om disse fagene får du ved skolestart,
men hvis du allerede nå vet hva du vil velge fyller du ut den elektroniske undersøkelsen.

Fremmedspråk
På studieforberedende må alle elever ha fremmedspråk. Dersom du har hatt fremmedspråk på
ungdomsskolen skal du ha fremmedspråk i to år på videregående skole, hvis du ikke har hatt
fremmedspråk på ungdomsskolen må du har fremmedspråk i alle tre årene på videregående.
Det anbefales at man fortsetter med det fremmedspråket man har hatt på ungdomsskolen når
man begynner på videregående. Da skal du søke Nivå 2 (altså viderekommende).
Hvis du ikke har hatt noe fremmedspråk skal du søke Nivå 1 (nybegynner) og ha det i 3 år.
Ved Sam Eyde vgs. setter vi opp språkgrupper ut fra hva du har hatt på ungdomsskolen, og
som passer inn i tilbudet på Sam Eyde vgs. Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede
plasser på språkgruppene på nivå 1.
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Med forbehold om at det er nok elever per språk vil tilbudet ved Sam Eyde være tysk nivå 2
og spansk nivå 1 og nivå 2.

Matematikk
I matematikk på Vg1 velger du et av to kurs. Du vil få informasjon vedrørende valg av
matematikk ved skolestart. Det er mulighet for å endre grupper i matematikk frem til
høstferien. Man har enten 1T eller 1P i Vg1. Etter 1T kan du velge R1, S1 eller 2P i Vg2.
Etter 1P kan du velge S1 eller 2P i Vg2.
1T er et krevende teoretisk kurs, som passer for videre studier i realfag eller økonomi. 1T gir
mulighet for å ta R1 eller S1 i Vg2. For å velge dette kurset anbefaler vi at du har karakteren 4
eller høyere fra ungdomsskolen i matematikk.
1P er et mer praktisk kurs, og du fortsetter med 2P eller S1 i Vg2.
Ved spørsmål ta kontakt med
Avdelingsleder Ellen Dahl: Ellen.dahl@sameyde.vgs.no 97543295/38618375
Rådgiver idrettsfag: Kari Vatnar Thorsen: kari.vatnar.thorsen@sameyde.vgs.no 41240849 /
38618030

Dine ønsker/tilbakemelding:
Vi vil be deg om å gi oss en tilbakemelding på hvilket fremmedspråk du ønsker, og hvilket
nivå her: https://agderfk.pameldingssystem.no/fagonsker20
Søknad om tilleggspoeng toppidrett med dokumentasjon på nivå fra krets eller særforbund
skannes og sendes til kontakt@sameyde.vgs.no innen 1.4.20

Vennlig hilsen
Ellen Dahl
Avdelingsleder Idrett og Medier og kommunikasjon
Sam Eyde videregående skole
Telefon: 38 61 83 75
Mobil: 97 54 32 95
E-post: ellen.dahl@sameyde.vgs.no
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